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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Minařík Miloš  

Název práce: Jawa - historie firemní značky 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Ing.Kopecký Ladislav 

Pracoviště: MKPR 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce se vyvíjela v rozpětí téměř dvou let kdy se autorovi dařilo postupně nacházet stále nové a jedinečné zdroje, 

které kvalitě práce velmi prospěly. Z toho důvodu jsou některé odchylky od tezí zdůvodněné a pro konečný 

výsledek práce velmi prospěšné. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Nesmírná rozmanitost a bohatství často těžko dostupných a jedinečných zdrojů předurčily neobvyklý rozsah 

práce, který jde za běžný rámec rozsahu bakalářských prací.Jde o příběh, který se čte jedním dechem. Poutavým 

způsobem vykresluje příběh značky, která patřila po dlouhou dobu k obchodním a průmyslovým ikonám genia 

loci ČR.Možné výhrady k technice a střídání stylů prezentace příběhu od novinářského přes historizující 

k technologickému ustupují před propojením do jednoho sevřeného celku.Autor dokázal sladit různorodé dobové 

zdroje a podřídit je marketingově komunikačnímu pohledu.Závěr s otevřeným koncem dalšího života značky 

v budoucnu je logický a vyzývá k dalšímu sledování i analýze tohoto poutavého příběhu 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 2 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

1 



k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Některé svérázné jazykové přístupy vyplývají z technického či technologického žargonu a práci neškodí.Autor 

poctivě cituje z rozsáhlých zdrojů ale zároveň přichází s vlastním názorem i závěry.Poznámkový aparát je 

funkční, přílohy vhodně a v dostatečné míře ilustrují a přispívají k plastičnosti příběhu. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jde o práci ojedinělou, která jak už bylo řečeno se vyvíjela v delší časové linii. Autor měl práci připravenu 

vpodstatě už na jaře 2011 s cílem podání ke květnovému termínu. Určitou slabinou v té době bylo to, že výrazně 

dominoval pohled historicko - technologický nad marketingově komunikačním. Po naší vzájemné dohodě autor 

na bakalářské práci dále výrazně  zapracoval a vyplatilo se to. Bakalářská práce v dnešní podobě je ve své 

vyváženosti, rozsahu a hlubokém analytickém přístupu skutečně jedinečným příběhem složitého vývoje 

významné české značky jako JAWA byla a doufejme opět bude. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Význam osobnosti pro rozvoj a budování jedinečné pozice značky ( dr.Janeček ) 

5.2 Stručně vlastní názor na marketingově - komunikační poteciál značky JAWA v budoucnosti 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


